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In Memoriam

Bedankt
Beste Oerlenaren
Via deze weg willen we iedereen bedanken voor de
warme belangstelling en medeleven bij het
overlijden van onze moeder.
Ook bedanken we iedereen voor hun aanwezigheid
tijdens de uitvaart van ons mam, oma en super
oma: Marietje Cattenstart - Castelijns.
Het was hartverwarmend te zien hoeveel mensen er
aanwezig waren.
Bedankt namens de fam. Cattenstart.

In Memoriam Kees de Jong
Op 29 januari jl. is Kees de Jong overleden. Vanaf
het prille begin, dus al sinds de oprichting van
Chant’Oers in 1999, is Kees samen met zijn vrouw
Bea tot en met 2009 de muzikale kartrekker
geweest. Maar liefst 10 jaar! In al die jaren was hij
actief als toetsenist, arrangeur, repetitor en
muzikaal geweten van ons koor.
Op 35-jarige leeftijd begon Kees als organist bij het
kerkkoor in Oerle. Later heeft hij zichzelf in drie
weken tijd geleerd om saxofoon te spelen wat hij
met verve heeft gedaan bij harmonie St Cecilia. Hij
schreef nummers voor diverse blaaskapellen,
barbershop kwartetten, buurtorkest Crazy Koppel en
natuurlijk ook voor ons koor Chant’Oers!
Wij zijn Kees, en uiteraard ook zijn vrouw Bea, zeer
erkentelijk voor alles wat zij voor Chant’Oers, en
daarmee ook voor de gemeenschap Oerle, betekend
hebben.
Gemengde Zangvereniging
Chant’Oers

Aangeboden
Aangeboden: Trampoline met diameter van 3,60m.
Gratis af te halen.
Neem contact op met Hannah ( 06-55528479.

Garagesale Cobbeek
Op zondag 9 april 2017 vindt de jaarlijkse
traditionele garagesale weer plaats in de wijk
Cobbeek in Veldhoven.
Voor info zie www.garagesalecobbeek.nl

Maatje gezocht!
Voor mijn man, Dhr. v.d. Berk, die wat beperkt is in
zijn functioneren door een hersenaandoening, zijn
we op zoek naar iemand (liefst een man) om samen
met hem wat te ondernemen zoals kaarten,
wandelen, gezelschapsspel of gewoon een gezellig
praatje.
Heeft u interesse dan kunt u contact opnemen met
Mevr. v.d. Berk
Feit 25
( 040-2557190
Alvast heel erg bedankt!

Vrijwilligers gezocht

Tienercomitee Oerle zoekt vrijwilligers voor de
organisatie van gezellige activiteiten voor de Oerse
jeugd tussen de 12 en 16 jaar.
Voor vragen of aanmelding kun je contact opnemen
met Miriam Baltussen via
mbaltussen@onsbrabantnet.nl of ( 06-11003581.
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Column Wil Verbaant

Prettig weerzien
Sport, en met name voetbal,
maakt vrienden voor het leven.

Als je soms de supportersrellen aanziet, zou je dat
niet denken, maar toch is niets minder waar. En of
het nou gebeurt op velden die bijna een modderbad
worden van de regen of voorzien zijn van een paar
miljoen rubberkorreltjes: we gaan er voor. En als er
ergens in de wereld een vliegtuig neerstort en daar
zat toevallig een voetbalteam in dan zie je
wereldwijd de voetballers een minuut stilte houden
voor de slachtoffers. Zie daar: een beter bewijs is er
niet van verbroedering en tegenwoordig ook steeds
meer verzustering.
We maakten het zondag 18 december jl. mee
tijdens een reünie: oudgedienden van het 7e elftal
van de beginjaren ‘90 van de vorige eeuw
ontmoetten elkaar. De meesten hadden elkaar in
25 jaar niet gezien of gesproken, ergo nu allen
50-ers of 60-ers, of nog erger. Daarom gaf iedereen
een kort overzicht van wat er in 25 jaar zoal met
hun leven was gebeurd. Vooral kort want de eerste
glazen bier werden al getapt… En ondersteund door
een videopresentatie van oude foto’s kwamen de
verhalen en herinneringen los.

Aan het eind van elke competitie werd er destijds
een weekendje weg georganiseerd. Hoogtepunt van
de herinneringen was het weekend naar Parijs
alwaar een speler voor zijn werk een aantal jaren
heeft vertoefd. We deden bijna alles te voet, ook in
de metro van de Franse lichtstad en sprongen
gewoon over de tolpoortjes heen, dat was ‘gratuit’
aldus de gids. Veel lopen, daar was niet iedereen
van gecharmeerd, zoals onze toenmalige keeper
klaagde: “Ik vind de 16-meterlijn al erg ver”.
In een ander weekend waren we bijna 2 dagen één
van onze medespelers uit het oog verloren. Later
zagen we hem met een schone dame aan de bar
zitten in een hoekje ergens ver van ons vandaan.
Hij verklaarde dat hij een nichtje was tegengekomen
en dat beweerde hij dus tijdens de reünie 25 jaar
later nog. ´Ja ja ……´, wij dachten er het onze van.
Verder was het: what happens in the 7th, stays in
the 7th J.
Zo waren er nog de gehele middag anekdotes en
verbroederingsgevoel te over, en werd het zomaar
knikgezellig, precies zoals 25 jaar geleden. Dus we
kunnen concluderen dat sport niet alleen
verbroedert maar ook vriendschappen voor het
leven veroorzaakt.
Het was geweldig en iedereen wil graag volgend jaar
weer terug komen om het nog eens dunnetjes over
te doen.
Ik doe mee, dat is zeker…..!!
Groeten,
Wil

Café / Restaurant Oersgezellig
Oude Kerkstraat 9
5507 LA Veldhoven (Oerle)
Tel.: 040 - 205 12 18
www.oersgezellig.nl
info@oersgezellig.nl
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De parochie

Bart Donkers
Sinds enkele maanden sluit de Oerlenaar van het
Jaar ook de hekken van het kerkhof tijdens de
weekenden en/of festiviteiten in het dorp. Proficiat
met je verdiende benoeming Bart!

Vieringen in de Christus Koningkerk
(Meerveldhoven)
Zaterdag 18 februari:
19.00 uur: Eucharistieviering met
Pastor J. van Doorn
Zondag 19 februari:
8.30 uur: Eucharistieviering met Pater Malaka
10.00 uur: Eucharistieviering met
Pastor J. van Doorn (Convocamus)
Zaterdag 25 februari: Carnaval - gezinsviering
19.00 uur: Eucharistieviering met Pater Malaka
Zondag 26 februari:
8.30 uur: Eucharistieviering met
Pastor J. van Doorn
10.00 uur: Eucharistieviering met Pater Malaka
(Con Brio)
Woensdag 1 maart: Aswoensdag
19.00 uur: Eucharistieviering met askruisje
Zaterdag 4 maart:
19.00 uur: Eucharistieviering met
Pastor J. van Doorn (Broekwegkoor)
Zondag 5 maart:
8.30 uur: Eucharistieviering met Pater Malaka
10.00 uur: Eucharistieviering met
Pastor J. van Doorn
Zaterdag 11 maart:
19.00 uur: Eucharistieviering met Pater Malaka
Zondag 12 maart:
8.30 uur: Eucharistieviering met
Pastor J. van Doorn
10.00 uur: Eucharistieviering met Pater Malaka
(Convocamus)
Zaterdag 18 maart:
19.00 uur: Eucharistieviering met
Pastor J. van Doorn (Amice)
Zondag 19 maart:
8.30 uur: Eucharistieviering met Pater Malaka
10.00 uur: Eucharistieviering met
Pastor J. van Doorn (Convocamus)

Pater Malaka met moeder en zus

Pater Malaka
Als deze Koers uitkomt is de pater weer terug van
zijn bezoek aan het thuisfront, zijn vrienden en zijn
diverse projecten. Ondertussen heeft hij ook Vicaris
van Hout en 2 andere leden vanuit het Den Bosch
bisdom kennis laten maken met zijn congregatie,
van waaruit in deze regio nogal wat Indiase priesters
actief zijn. Vele kleurrijke foto’s ontving ik op mijn
mobieltje, maar deze foto behoeft uiteindelijk geen
verdere uitleg.
Alexa

Parochieberichten:
Overleden:
† Marieke Cattenstart-Castelijns, 88 jaar
Pastoraal team:
René Wilmink (waarnemend pastoor)
Pater S. Malaka, Oude Kerkstraat 3, 5507 LA
( 040 – 205 13 50
Het parochiecentrum aan de Kapelstraat-Zuid
18, 5503 CW; tel. (040) 253 22 31
Open van maandag t/m vrijdag van
9.30 – 12.00 uur. secretariaat@christuskoning.nl
U kunt er terecht voor een praatje bij de koffie/
thee, voor misintenties en informatie.
spreekuur priester woensdag 9.30 -11.00 uur;
donderdags 10.30-12.00 uur.
Melding van bediening of overlijden:
06 – 10 47 52 26
Opgeven van misintenties:
Misintenties kunnen met naam + datum en
afzender in een gesloten envelop worden
doorgegeven bij:
Martien van Bree, A.P. de Bontstraat 34, 5507 NT,
( 040 – 205 24 80 .
Website: http:/ / w w w .christuskoning.nl
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Geheimen van Veldhoven

Bent u op zoek naar
betaalbare bedrijfsruimte?

voortreffelijk, verrassend en
voordelige bedrijfsruimtes

Geheimen van Veldhoven op het
gebied van historie, kunst en natuur
worden blootgelegd.
Al staat Veldhoven niet in elk geschiedenisboekje en
heeft het niet veel monumenten van wereldfaam, er
zijn veel bijzondere plekken in Veldhoven die
interessante informatie verschaffen met betrekking
tot cultuur, historie en natuur. Hoewel, met de
Toterfout Urn, die te
bewonderen is in het
Noordbrabants Museum,
heeft Veldhoven toch een
schat op erfgoedgebied die
spraakmakend is.
Tot nu toe vormden deze
zaken voor veel mensen
een geheim. De Stichting
Geheimen van Veldhoven
QR code Veldhoven
heeft echter de afgelopen
jaren een app ontwikkeld
die veel informatie bevat
over Veldhovens erfgoed,
kunst, cultuur, natuur en
bezienswaardigheden in de
gemeente. En zo worden
de geheimen ‘onthuld’ aan
de hand van een aantal
routes die met behulp van
tablet of smartphone
gelopen of gefietst kunnen QR code Zeelst
worden. Tijdens de tocht is
via een elektronisch hulpmiddel bij elke plek
informatie beschikbaar in de vorm van (gesproken)
tekst, foto, video of muziek. Daardoor wordt uw
tocht een belevenis in heden en verleden. Een
unieke ervaring!

www.dehoeve.nu
040 - 205 22 66
Downloaden app
1. Download de app ‘Veldhoven’ in de store en
installeer deze op je telefoon of tablet
2. Open de app 'Veldhoven'
3. Kies de knop ‘Thema’s/Themes
4. Kies een knop 'Lijst/List' of 'Kaart/Map'
5. Selecteer één van de blauwe stippen voor
informatie over deze plek
6. Selecteer ‘Lees verder’ voor aanvullende
informatie via foto, video of muziek.
Voor buitenlandse inwoners en gasten is de
informatie in de app ook in het Engels beschikbaar
(kies in ‘Settings’ voor ‘English/Engels’).
QR-codes
Bij de wandelingen is ook
informatie op te vragen
met de QR-codes die daar
te vinden zijn. Door de
blokjescode te scannen
met een smartphone (wel
eerst een QR reader
downloaden, bijvoorbeeld
Quickmark) wordt direct
QR code Meerveldhoven
verbinding gemaakt met
een pagina waarop aanvullende informatie staat.
Werkgroep Geheimen van Veldhoven bestaat uit:
Jan Bressers
Vera Diebels
Ton van den Hurk
Anny Jenniskens
Jac van Lieshout
Frans Loots
Louis Schats
Bob Tielen

QR code Oerle
Meer informatie via website
http://www.geheimenvanveldhoven.nl of
mailadres: info@geheimenvanveldhoven.nl
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Het interview

“We hebben in Minsk voor een
cultuurverandering gezorgd”
Met één keyboard onder de arm gingen Kees
Hart en Frans van den Wildenberg in 2010 naar
een instelling voor gehandicapten in Minsk.
Het leek een mission impossible, maar hun
inspanning leidde tot een orkest waarvoor
zelfs vanuit Moskou belangstelling is.
Door Ad Adriaans

Kees Hart en Frans van den Wildenberg
Frans en Kees zijn al jaren verbonden aan de
Alexanderband Veldhoven, een orkest bestaande uit
mensen met een verstandelijke beperking. Kees is
een van de dirigenten en Frans draagt zorg voor het
instrumentarium en de begeleiding van een van de
muzikanten. Als bestuurslid van de inmiddels
opgeheven Stichting Stedenband Eindhoven-Minsk
hield Frans zich, samen met de andere
bestuursleden en vele vrijwilligers, jarenlang bezig
met verscheidene projecten in Minsk. Ze brachten
de bejaardenzorg naar een hoger plan en zetten
onder meer dagbesteding op voor lichamelijk en
geestelijk gehandicapten. Frans: “Dit bracht een
mentaliteitsverandering op gang bij het verplegend
personeel. Ze zagen dat ze meer met deze mensen
kunnen doen, alleen ze hebben er de middelen niet.”
Koortje
In 2010 raakte hij in gesprek met muziekleraar
Misha op internata 2: een internaat waar zo’n 450
mensen met een stoornis wonen. Misha begeleidde
op een accordeon een koortje bestaande uit
verstandelijk gehandicapten. “Ik vertelde hem dat
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hij op muzikaal gebied veel meer kon doen, en
verwees daarbij naar de Alexanderband in
Veldhoven. Hij stond voor alles open, als het maar
met muziek te maken had. Alleen had hij geen
instrumenten en de bewoners konden geen muziek
lezen.” Terug in Nederland zei Frans tegen Kees:
“Wij hebben een belangrijke taak. We gaan een
Alexanderband oprichten in Minsk.” Nog datzelfde
jaar vloog het tweetal met een keyboard en
muziekmap terug naar Minsk. In het internaat zette
Frans de eerste bewoonster die hij op de gang
tegenkwam achter het keyboard. Gekleurde
muzieknoten in de map corresponderen met
gekleurde toetsen op het keyboard. “We hebben de
bewoonster niets uitgelegd. Via Marjan, onze tolk en
medebestuurslid, kreeg ze de opdracht te spelen, en
ze drukte de goede toetsen in.” Misha en Alexander
Gloska, adjunct-directeur en geneesheer, raakten
enthousiast. De Veldhovenaren zegden toe te gaan
zorgen voor instrumenten en arrangementen.
Oproep
Terug in Nederland resulteerde een oproep in de
krant en de inzet van het bestuur en vrijwilligers tot
een kleine vrachtwagen vol instrumenten. De
meeste instrumenten kwamen van de zolder van
een middelbare school in Eindhoven. De
papierwinkel om de keyboards, xylofoons, trommels,
pauken en melodica’s legaal Wit-Rusland binnen te
krijgen, vergde een doorlooptijd van drie maanden.
In 2011 vertrok Frans met een aantal bestuursleden
van de stedenband naar Minsk. Een tocht van twee
dagen. Ook aan de grensovergang bij Wit-Rusland
werd hun geduld op de proef gesteld.

alleen háár orkest optreedt in Moskou. Maar het
meest blij is het duo met de cultuurverandering die
het in het internaat teweegbracht. Kees: “Mensen
kunnen veel meer dan de leiding daar besefte. De
cultuur is er veranderd van het opbergen van
mensen naar het als mens behandelen van de
internaatbewoners.”

Het kostte meer dan tien uur om de ruim tien
benodigde stempels bij evenzoveel loketten te
verkrijgen. Daarna moest de vracht nog worden
ingeklaard op het douanekantoor in Minsk. Eenmaal
op het internaat moest het instrumentarium achter
slot en grendel totdat de douane ter plaatse
vastgesteld had dat alles in orde was.
Geneesheer Glasko groeide uit tot de stuwende
kracht achter het orkest. Frans: “Als we iets bij ons
hadden met knopjes er op, was hij niet meer te
houden. Toen we de band naar hem noemden, kon
het niet meer stuk. Hij zag de positieve ontwikkeling
bij de bewoners van het internaat. Naast een stuk
dagbesteding is het gebruik van blaasinstrumenten
een prima longtherapie.”

Longtherapie
Het orkest komt nog instrumenten tekort, en een
aantal is aan vervanging toe. Vorig jaar gingen nog
tien afgeschreven melodica’s van de Alexanderband
hier naar Minsk. Die worden er nu niet alleen voor
het muziekonderwijs gebruikt, maar ook voor
longtherapie. Dankzij de opbrengst van optredens
van het muziekensemble Kupalje uit Minsk in
Nederland staan er al weer zeven nieuwe keyboards
klaar. De Stichting Stedenband Eindhoven-Minsk is
inmiddels opgeheven. De contacten met het
internaat verlopen nu via de Stichting Pomosjtsj
waarvoor Frans ook vrijwilligerswerk doet. Zij
regelen onder meer de formulieren. Binnenkort zet
de stichting weer met een lading instrumenten koers
naar Wit-Rusland.

Trots
Frans: “Begin 2012 kregen we via e-mail een filmpje
waarin het orkest De Postkoets en Over and Out
speelt. Ook in dat jaar kregen de leden een uniform.
Intussen zijn Mischa en Alexander met acht
muzikanten hier geweest om onder meer bij onze
Alexanderband te kijken.” Beide heren zijn trots op
het resultaat. “Wat we er neergezet hebben, kenden
ze daar nog niet. Het orkest heeft al opgetreden op
een congres voor psychiaters en psychologen in
Minsk. Er is tot in Moskou belangstelling voor de
dertig leden tellende Alexanderband Minsk.” Na een
eerder optreden in de Russische hoofdstad gaat de
band ook dit jaar weer naar Moskou. Muziekleraar
Misha geeft inmiddels vier dagen per week les op
het internaat. De betere muzikanten stromen door
naar het orkest. En de directrice gaat er fier op dat
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Beste Oerlenaren
Onderstaande informatie gaat ons
allen aan!
Sinds enkele maanden weten we dat er in de loop
van dit jaar wellicht urgenten in Oerle komen.
Tijdelijk, maar in ieder geval mogelijk wel voor de
komende 10 jaar. De gemeente is hiertoe van plan
om op het terrein achter de Kers in Oerle op korte
termijn een fors aantal woonunits te plaatsen voor
de tijdelijke huisvesting van verschillende
doelgroepen: urgenten, statushouders en
spoedzoekers.
Wat zijn urgenten?
− Mensen met een urgentieverklaring (urgent
woningzoekenden met urgentie beschikking),
− Statushouders (asielzoekers die een tijdelijke
verblijfsvergunning hebben gekregen),
− Spoedzoekers (geen urgentieverklaring, maar
die wel dringend een woning zoeken).
Wij begrijpen dat het in ieders belang is dat deze
urgenten ook op een passende wijze in Veldhoven
gehuisvest worden en zo goed als mogelijk kunnen
integreren in onze samenleving. Er zijn ons inziens
echter bij uitstek meer geschikte locaties in de
gemeente Veldhoven voorhanden, die zonder
problemen veel beter benut kunnen worden voor het
efficiënt huisvesten van urgenten in Veldhoven. Wij
zijn van mening dat de beoogde locatie Hoogackers
in Oerle bijzonder ongelukkig is gekozen en totaal
niet geschikt is voor het tijdelijk huisvesten van
deze doelgroep.
Wij maken ons hier grote zorgen over!
De gemeente en de woningcorporatie hebben samen
hierover afgesproken dat er een mix komt van

doelgroepen op iedere locatie. Daarbij is het totaal
niet duidelijk wie, wanneer en in welke omvang
(concrete aantallen bewoners per doelgroep) er op
iedere locatie gaan wonen. Het is uiteraard niet de
bedoeling om dergelijke doelgroepen te
stigmatiseren. Het gaat in dit geval in Oerle met
nadruk om het besef van de onmogelijkheden van
de voorgestelde locatie Hoogackers en het benutten
van de reële mogelijkheden om optimaal gebruik te
maken van de meest geschikte locaties in
Veldhoven, rekening houdend met de diversiteit in
woontypen en doelgroepen, spreiding, communicatie
en veiligheid. Ook omdat op iedere locatie de
mogelijkheid bestaat op een hoge concentratie
bewoners van specifieke aandachtsgroepen met
wellicht een crimineel of ernstig psychiatrisch
verleden (die moeten re-integreren). De
voorgestelde locatie die de gemeente in Oerle wil
gaan gebruiken is achter de Rabobank, achter
eetcafé en uitgaanscentrum De Kers, de
aangrenzende woningen en vlak bij de Basisschool
St. Jan Baptist (voorgestelde locatie: Hoogackers).
In Veldhoven zijn betere geschikte locaties te
vinden!
Naar aanleiding hiervan hebben wij vanuit een
betrokken buurtinitiatief direct de koppen bij elkaar
gestoken om ons te verzetten tegen dit
voorgenomen plan van de gemeente Veldhoven.
Niet met vooroordelen en angst maar op basis van
ons gezonde Oerlese verstand:
− De bestuurlijke procedure is niet juist
doorlopen
− De veiligheid van onze kinderen komt in gevaar
− Ongunstige effecten vanwege Horeca en
Basisschool in de nabijheid
− Het hart van de Oerse Braderie valt weg
(evenementen-terrein TCO)
− Er zijn totaal geen voorzieningen voor deze
doelgroep in Oerle

Bewonersinformatie
van de gemeente
Veldhoven, met de
voorgestelde
gewijzigde locatie
op een ander
perceel in het
gebied. In de week
van 21 november jl.
verspreid in de
directe omgeving
van de locatie in
Oerle.
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−
−
−
−
−
−

Hoe tijdelijk is het voorgestelde perspectief van
10 jaar?
Probleemloze integratie is onmogelijk: de
verblijfsduur is gemiddeld 6 maanden
Wordt privacy gerespecteerd van aangrenzende
woningen, bedrijven en basisschool?
Het aantal tijdelijke units (max. 35 stuks) is
veel te hoog en niet passend op deze locatie
Er zijn 12 locaties in de gemeenteraad
voorgesteld, er zijn dus genoeg (veel) betere
opties
In hoeverre is er draagvlak en acceptatie vanuit
de buurt (leefbaarheid/woonomgeving)

Dit moet anders: hiervoor zoeken wij uw hulp!
Als u dit leest is de voorlichtingsbijeenkomst
‘Hoogackers’ van de gemeente (op 15 februari
2017) mogelijk al geweest en is een voorlopige
ontwerpschets bekend gemaakt. Wij willen u graag,
door middel van een presentatie van bezorgde
buurtbewoners, de andere kant van het verhaal
vertellen.
Daarom nodigen wij u uit op 22 februari vanaf
19.45 uur in d’Ouw School
ontvangst om 19:45 uur, presentatie vanaf 20:00
uur met overleg tot 21:00 uur
Wij willen met zoveel mogelijk Oerlenaren formeel
bezwaar gaan maken tegen het voorgestelde plan
van de gemeente over de locatie Hoogackers, dus
ook graag met uw handtekening er onder.
Zonder uw steun kunnen wij dit niet!
Wij zijn als initiatiefgroep in het dorp recent gestart
om bezwaar aan te gaan tekenen vanuit de
omwonenden bij het voorgestelde terrein
Hoogackers ‘achter de Kers’ in Oers met de nodige
hulp en de gewaardeerde steun van een steeds
groter wordende groep bezorgde en sociaal
betrokken buurtbewoners (in willekeurige volgorde):

Situatietekening vergunning jaarlijkse Oerse
Braderie TCO incl. gearceerd gebied met plaatsing
van de publiekstrekkers, aanrijroute III geeft direct
toegang tot het evenementen terrein met by-pass
route van het “crowd management plan” via de inrit
en de strook op het perceel naast de Rabobank. Dit
is een onderdeel van de verleende
evenementenvergunning van de gemeente
Veldhoven voor stichting TCO voor het organiseren
van de Braderie Oerle op de locatie Zandoerleseweg
in Veldhoven (dit evenement is ingeschaald als
zijnde vergunningplichtig klasse C).

Pascal Matheeuwsen, Joep van Rooij, Henk van der
Aa, Frank van Beers, Tjerk Kreutzelman, Jan-Willem
van Lieshout, John van Doormalen, Perry Kemp,
C.A. Das, Martijn Buijs, Walter Jansen, John Kuster,
Erik Rooijakkers, Twan Verblackt, Tineke de Crom,
Geert van Loon, Rob Reuter, Erwin Verouden, Adrie
Ham, Mark Das, Christ Schippers, Marc Schilleman
en Maarten Keeris (en binnenkort hopelijk nog veel
meer inwoners en betrokkenen in Oers).

Graag tot ziens op woensdag
22 februari a.s. in d‘Ouw School,
u bent allemaal van harte welkom!
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Crypto Oers, puzzel 38
Dorus Seuntiens
Oerle
Gsm: 06-22967774

In dit cryptogram worden Oerse begrippen, namen,
wegen, etc. beschreven. Bij een juiste invulling vind
je in de grijze vakken van boven naar beneden de
naam van een familie die in Oers woont of heeft
gewoond.
Stuur je oplossing naar: redactie@koersvanoers.nl.
Je dingt mee naar een prijs: na 5 crypto's wordt uit
de juiste inzendingen een winnaar getrokken. Hoe
vaker je meedoet hoe groter de kans !
Je moet de volledige oplossing insturen!

Tel: 040-2052097

De oplossing van Crypto 37 was:
1.
RooS
2.
Sint CeCilia
3.
BoscH
4.
BOgaerts
5.
Koers van Oers
6.
JohN Bakker
7.
Samen uit Eten
8.
DubliN
Familienaam: Schoonen
De inzenders met de juiste oplossing zijn:
Mieke van Campen, Bets Hospel, Kees Hulshorst,
Corné Kelders, Wil de Kort, Janus van Lieshout,
Henriette Segers, Annie Stemerdink.

1
2
3
4
5
6
7
8
1. Berry en Vivian zijn familie van de dorpsbroeder
(9)
2. De heer Henzen uit de Beier klinkt als een
interval in een diatonische toonladder (6)
3. Bult in een schitterende plaats in de Kempen past
in een fles (5,4)
4. Verplaatsing Oranjemarkt naar Citycentrum is
ook de kerk van de stad Utrecht (3)
5. Een rozenlade is anders een gehucht in
Veldhoven (9)
6. Uiting van blijdschap op 21 en 22 april voor het
goede doel (6)
7. Op het laatste ogenblik een drankje bij Dinee
Cafe De Kempen?
8. Rini uit het Stepke klinkt als bloemen met
doornen (6)
Succes!
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Oersmakelijk

Het recept is deze keer van: Margo van der Velden.

Ananas/aardbeien Bavarois
Ingrediënten (voor 4 personen):
Voor de ananas:
• ½ liter slagroom,
• ½ liter blik ananas
• 3 eieren
• 1 beker melk
• 5 blaadjes witte gelatine
• 5 eetlepels suiker
Voor de aardbeien:
• ¼ liter slagroom
• ½ liter blik aardbeien
• 1 flesje Tova
Puddingsaus (aardbeien):
• 3 eieren
• 1 beker melk
• 4 blaadjes witte gelatine
• 4 eetlepels suiker
• 2 blaadjes rode gelatine

6.
7.
8.
9.

Bereidingswijze:
1.
2.
3.
4.

Gelatine weken in koud water
eieren splitsen
melk koken en van het vuur nemen
de geklopte eidooiers met de helft van de suiker
door de melk kloppen
5. de uitgeknepen geweekte gelatine er doorkloppen
tot alles een gelijke massa is, tot de gelatine
helemaal is opgelost

•
•
•
•
•
•

Onderhoud
APK
Diagnose
Airco-onderhoud
Camperonderhoud
Schadeherstel

• Verkoop nieuwe en
gebruikte auto’s
Deskundigheid
Servicegerichtheid
Kwaliteitsonderdelen

Ook dealer van:

Brommobielen

AUTOBEDRIJFDINGEN.NL

AUTOMOBIELBEDRIJF DINGEN VELDHOVEN

af laten koelen tot het een beetje glibberig wordt
slagroom stijfkloppen met de rest van de suiker
eiwit stijfkloppen
ananas kleinsnijden en door de slagroom
scheppen/ hetzelfde met de aardbeien en de
Tova
10.alles door elkaar scheppen en in de koelkast op
laten stijven.
Ik heb voor dit recept gekozen omdat mijn moeder
vele jaren op feestdagen deze lekkere bavarois
maakte. Als een van de kleinkinderen jarig
was, mochten ze kiezen welke bavarois ze
voor hun verjaardag wilden. Dit kan ze
vanwege haar hoge leeftijd nu niet meer.
Ik wil de pollepel doorgeven aan
Myrthe Binnendijk omdat M yrthe 26 jaar
mijn buurmeisje is geweest, sinds 2 jaar op
zich zelf woont in Oerle, van lekker eten houdt
én ze heeft een eetclubje dus vast een lekker
recept in het verschiet.

St. Janstraat 11 - Oerle - Veldhoven - 040 - 2051757
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Vekemans Fonds

Vekemans Fonds hoopt op een beter
2017
Met het wisselen van het jaar is het goed om terug
te kijken en vooruit te blikken. Voor het Vekemans
Fonds was 2016 een roerig jaar, waarin de toekomst
plotsklaps erg ongewis is geworden. De
kledinginzameling als belangrijkst inkomstenbron
dreigt vanuit de gemeente Veldhoven te worden
beëindigd. En daarmee ook het bestaansrecht van
het Fonds dat zich bezig houdt met het helpen van
kansarme kinderen in Noord-India.
Hartverwarmende reacties
De publiciteit hierover heeft geleid tot vele
hartverwarmende reacties in de vorm van
steunbetuigingen, maar ook verontwaardiging over
het voornemen van de gemeente. Alle mensen die
hebben gereageerd en in de bres zijn gesprongen
voor het voortbestaan van het Fonds bedanken we
op deze manier. We hebben daar veel hoop uitgeput
om met ons goede-doelen-werk door te gaan.
In de publiciteit hierover is de firma Baetsen
genoemd, maar deze firma speelt geen rol in de
kwestie Vekemans Fonds en de gemeente.
Mogelijk een oplossing
Intussen zitten we aan tafel met de gemeente om
tot een goede oplossing te komen. Er zijn openingen
om nog inkomsten te genereren. Verder wordt door
beide partijen juridisch bekeken wat de
mogelijkheden zijn op het gebied van de
aanbesteding ‘huisvuil’. Huisvuil vinden we in dit
verband een vreemde benaming, liever spreken we
over kleding die hergebruikt wordt.
Het Vekemans Fonds blijft hoop houden op een

Nieuwe Kerkstraat 5a
Tel.: 040 - 205 27 98
5507 LP Oerle Veldhoven
Fax: 040 - 205 27 20
Bezoekadres: Zandven 12
Mob: 06 - 53647982
5508 RN Veldhoven
www.schildersbedrijfrobertsegers.nl
info@schildersbedrijfrobertsegers.nl

goede afloop, zoals in de Veldhovense Revue
Pastoor Vekemans ‘zelf’ aangaf: ‘De
kledinginzameling door het Vekemans Fonds moet
blijven…’
Kinderen niet in de steek laten
De vele Veldhovenaren die kleding brachten naar de
kledingcontainers verspreid over heel Veldhoven
steunden hiermee de onderwijsprojecten voor
kinderen in het armste deel van India. Deze
kinderen die het zo hard nodig hebben willen we niet
in de steek laten. En velen vinden dat met ons.

Kleding ophalen in de Kempen
Het Vekemans Fonds heeft van de gezamenlijke
gemeenten Bergeijk, Eersel, Bladel, Reusel-De
Mierden en Oirschot een aanbod gekregen om twee
maal per jaar huis-aan-huis oude kleding op te
halen. Dat zijn in totaal 35.000 huisadressen. Het
Vekemans Fonds heeft daar positief op gereageerd.
Op dit moment wordt onderzocht of dat voor het
Fonds een haalbare kaart is.
Op de vernieuwde website www.vekemansfonds.nl
staat een aantal projecten die we steunen. Eén
daarvan is het verzorgen van schoolmeubilair in
Assam.
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Verenigingsprijzen 2016

Carnavalsoptocht

Trotse winnaars Rabobank
Verenigingsprijzen!
Op zaterdagavond 14 januari zijn tijdens het
Tiroler Winter Fest de Rabobank
Verenigingsprijzen 2016 uitgereikt.
Deze 3 geldprijzen (€ 750, € 400 en € 200)
worden uitgereikt aan stichtingen,
verenigingen of comités die zich bijzonder
verdienstelijk hebben gemaakt voor de Oerse
gemeenschap.
Tijdens het Tiroler Winter Fest werd door de
DorpsVereniging Oerle rond 20.30 uur eerst bekend
gemaakt wie de genomineerde verenigingen waren.
Vervolgens verdeelden alle aanwezigen op anonieme
stembriefjes een totaal van 10 punten tussen de
3 genomineerden, waarbij niet meer dan 5 punten
aan 1 vereniging mochten worden toebedeeld.
De spanning steeg behoorlijk toen de voorzitter van
de DorpsVereniging, Dré Jonkers, na herhaaldelijk
tellen van de punten éindelijk Rabo-directeur Remco
Kuipérie op het podium uitnodigde en de uitslag van
de stemming bekend maakte. De Katholieke Bond
voor Ouderen mocht van de heer Kuipérie de cheque
van € 200,- in ontvangst nemen, zangvereniging
Chant’Oers de cheque van € 400,- en de trotse
ontvanger van de cheque van € 750,- was de
stichting Koers van Oers!
Oerlenaren, bedankt voor jullie waardering en ook
veel dank aan Rabobank Eindhoven-Veldhoven voor
het beschikbaar stellen van deze prijzen!
Foto impressie is te vinden op de binnenkant van de
kaft.

In dorpcentrum “d’Ouw School”

*Zaterdag 25 febr. 13.30 uur opstellen

Oerse Familieoptocht
Aansluitend bal en prijsuitreiking
M.m.v. “Dj Patrick”

Zondag 26 februari vanaf 15:30 uur
Koude neuzenbal
M.m.v. “Dj Patrick “

Springkussen aanwezig en leuke verrassing
voor de kinderen

Steun de

en word donateur!

Ons rekeningnummer voor uw vrijwillige
bijdrage is NL92 RABO 0138500819
bij de Rabobank te Oerle
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CRDL bij Severinus

CRDL niet meer weg te denken bij
Severinus

Het Groen 14, 5511 AE Knegsel - T 040 205 50 32
www.dineecafedekempen.nl info@dineecafedekempen.nl

Heeft u
ons eigen
likeurtje al
geproefd?

Mgr. Kuijpersplein 18, 5556 VS Borkel & Schaft T 040 206 83 25
www.zwaanborkel.nl - info@zwaanborkel.nl

info@nipperke.nl
www.nipperke.nl

Door Ad Adriaans
Als eerste zorginstelling voor
verstandelijk beperkten schafte
Severinus de CRDL aan. Het
oplaadbare zorginstrument is
inmiddels niet meer weg te
denken bij het maken van
contact met sommige (ernstig)
verstandelijk gehandicapten.
De handen van activiteitenbegeleidster Vera Beusink
en Frank (64) rusten op een houten instrument.
Frank is een verstandelijk gehandicapte bewoner
met dementie van Severinus. Als Beusink de arm
van Frank streelt, komt het geluid van kakelende
kippen uit de houten vorm. Frank kijkt verbaasd op,
en reageert met ‘tok, tok, tok’.
Severinus maakt sinds drie weken gebruik van de
CRDL (spreek uit: cradle) en is de eerste
zorginstelling voor verstandelijk beperkten die het
apparaat gekocht heeft. Het instrument maakt
nieuw contact mogelijk met mensen die lijden aan
onder meer dementie, autisme of een verstandelijke
beperking. Beusink: “We zijn voor onze doelgroep
steeds op zoek naar mogelijkheden om in contact te
komen met hen. We doen dit al veel door ons
lichaam te gebruiken als instrument. Maar daarmee
verlies je al snel het contactmoment met de
deelnemer. Met de CRDL blijf je op een leuke manier
contact houden. Op Facebook kwam ik hem tegen.
Ik zag meteen dat die geweldig zou zijn voor onze
doelgroep.”

Een deel van de dertig activiteitenbegeleiders heeft
er inmiddels al mee gewerkt. Allemaal zijn ze zeer
enthousiast.
Essenhout
Het interactieve zorginstrument is gemaakt uit een
blok massief essenhout van één boom en heeft de
vorm van een ellipsoïde. De CRDL bevat vijf
geluidsbibliotheken met onder meer de thema’s
natuur, muziekinstrumenten en dieren. Er is ook een
mogelijkheid om persoonlijke geluiden toe te
voegen. Severinus zet het instrument in bij een deel
van de (ernstig) verstandelijk gehandicapten waarbij
verbale communicatie niet of nauwelijks mogelijk is.
“Door de vorm is de CRDL heel aaibaar. We zien dat
sommige bewoners hem helemaal in de armen
nemen. Door lijfelijk contact in de vorm van
vasthouden, strelen, kneden, kloppen en kriebelen,
laat het instrument verschillende geluiden horen die
vaak herinneringen oproepen. Het is een heel
ontspannen beleving”, legt Beusink uit. Het apparaat
kan één-op-één worden ingezet, maar ook in
groepen die met elkaar contact maken. “Je hoort
van iedereen hoe mooi het is. De bewoners die in
dezelfde ruimte zitten genieten er ook van. Iedereen
kan er mee omgaan en er is geen opleiding voor
nodig.” De CRDL bewijst inmiddels dagelijks zijn nut.

De handen van activiteitenbegeleidster Vera en
Frank rusten op de CRDL.
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Nieuwjaarsconcert

Harmonie St. Cecilia het nieuwe jaar
in Slavische sfeer gestart!
Op 7 januari 2017 gaf harmonie St. Cecilia Oerle
haar nieuwjaarsconcert in theater de Schalm. Dit
jaar was het concert een co-productie met Gipsy
Mood, het Veldhovens Kamerkoor en natuurlijk
Harmonie St. Cecilia Oerle. Er werd een gevarieerd
programma aangeboden dat varieerde van OostEuropese volks- en zigeunermuziek tot Russische
muziek - een concert dus met een Slavisch tintje!

GEZONDHEIDS-/STRESSKLACHTEN?

Blijf er niet langer mee lopen!
Wat heeft u tenslotte te verliezen?
Natuurgeneeskunde is geen “vage poespas”,
maar een op resultaat gerichte aanpak!

Mijn behandelingen worden veelal
vergoed door uw zorgverzekeraar.
W-cair2 (zie: www.w-cair2.nl)
Karin C.B.W. Wijnhoven-Peters
(Natuurgeneeskundig Therapeut)
Boonberg 2a, 5507 NR Veldhoven
Mobiel: 06-22803190
E-mail: karin.wijnhoven@w-cair.nl
(Consult alleen mogelijk na telefonische afspraak)

Met de sneeuw en al het ijs leek het buiten op een
Slavische winter maar desondanks hebben de
muzikanten een concert kunnen geven voor een
mooi gevulde zaal. Zoals het hoort werd het
nieuwjaarsconcert traditioneel afgesloten met de
Radetzkymars.
Na afloop van het concert in de zaal zorgde Gipsy
Mood voor een aangenaam vertoeven in de foyer.
Harmonie St. Cecilia Oerle bedankt nogmaals alle
partners van het nieuwjaarsconcert en het publiek.
We hopen u binnenkort weer te mogen begroeten bij
een van onze optredens.

Voedingsadvies voor volwassenen en kinderen
* Overgewicht / Ondergewicht
* Diabetes
* Verhoogd cholesterol
* Hoge bloeddruk
* Gezonde voeding

www.dietistveldhoven.nl

Oude kerkstraat 36A
5507 LC Veldhoven
T: 06-12676022
E: info@dietistveldhoven.nl
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Overpeinzingen

Hoe doe je dat ... een overpeinzing schrijven
wanneer je je been omhoog moet houden?
Mijn been past niet onder de tafel waar mijn laptop
staat. En op schoot ... Is dat ding mij net te groot.
Dan maar mijn IPad gepakt, waar helaas geen Word
op staat. Dus deze overpeinzing dit keer als brief
versturen.
Tja, dat zijn zo de nadelen wanneer je op een
gladde zaterdag je hondje uitlaat en dan ten val
komt.
Oke, ik heb al vaker voor gevallen vrouw gespeeld,
maar nooit zo intens als deze keer. Dit keer ben ik
echt rigoureus te werk gegaan. Enkel gewoon maar
meteen op drie plaatsen gebroken.
Dat leverde mij in elk geval een ritje op in de
ambulance, een vakantieverblijf in het MMC en een
paar aardige vreemde voorwerpen in mijn
onderbeen. Wel met gipskousje er over heen zodat
het glimmende metaal onzichtbaar blijft voor de
buitenwereld.
En nu weer thuis, blijf ik nog een poosje afhankelijk
van hulp van buitenaf. Min of meer gedwongen extra
vakantie in villa balkonia. Wel met de luxe van hulp
bij lichamelijke verzorging, lieve mensen die de
hondenuitlaat doen en buurtjes die een hand
uitsteken bij zaken die mij nu net even te veel
moeite kosten.
Al met al heb ik dus niks te klagen, maar toch zou ik
al die luxe graag inleveren wanneer ik daarvoor in
de plaats gewoon weer eigen baas zou kunnen
spelen.
Komt allemaal weer. Daar ben ik van overtuigd. En
dus geef ik me voorlopig over aan de geweldige
zorgverlening door derden en bekwaam mij intussen
in het rolstoelrijden en looprekje lopen.
En als extraatje... Briefjes
schrijven op mijn Ipad en
dat rare apparaat te leren,
dat het mij niet elke keer
woorden voor moet
kauwen die ik niet wil
schrijven, maar dat ik mijn
eigen taal intussen echt
wel ontwikkeld heb.
Dus lieve lezers en
lezeressen, fouten in deze
overpeinzing komen niet
uit mijn koker, maar uit
die van mijn nu o zo
handige, maar erg
onwillige iPad.
Thea.
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Nieuws van Nummereen

Bij het peuterprogramma en de dagopvang zijn we
gestart met ons nieuwe thema, ‘Ik woon hier met’.
Alle peuters hebben een papieren huis mee naar
huis gekregen; hier mogen ze foto’s opplakken van
al hun huisgenoten. Zo kleden we de groep aan en
praten we samen over waar en hoe iedereen woont.
Natuurlijk gaan we al wandelend ook kijken naar de
huizen van de kinderen. Ook de in aanbouw zijnde
huizen zijn leuk om te bekijken!
Ook op de Clup zijn we het jaar goed begonnen.
Weten wat we de komende weken zoal gaan doen?
Kom gerust een kijkje nemen op onze
weekprogramma’s!
Sinds het nieuwe jaar heeft Nummereen een eigen
facebookpagina (www.facebook.com/
nummereenkinderopvang). Hierop posten we
nieuwtjes, leuke weetjes, foto’s en veel meer. Volg
ons om op de hoogte te blijven!

Tankervliegtuig
in strijd ISIS
Over de Koers zelf
Nederland zet KDC-10 tankervliegtuig
in voor de strijd tegen ISIS
Een KDC-10 tankervliegtuig van de Koninklijke
Luchtmacht levert vanaf 30 januari een
bijdrage aan de strijd tegen terreurorganisatie
ISIS. Het toestel tankt dan vliegtuigen van
coalitiepartners bij die boven Irak en OostSyrië opereren om ISIS te bestrijden. De KDC10 is vanochtend met meer dan dertig
militairen vanaf vliegbasis Eindhoven naar het
Midden-Oosten vertrokken. De inzet van het
tankervliegtuig duurt tot medio maart.
Dankzij het bijtanken in de lucht wordt de
inzetbaarheid van de deelnemende
coalitievliegtuigen vergroot waardoor
terreurorganisatie ISIS effectiever kan worden
bestreden. Met de inzet van een KDC-10 draagt
Nederland bij aan de behoefte van de internationale
coalitie aan tankercapaciteit voor operaties boven
Irak en Oost-Syrië.
Vliegtuigen van de coalitie zijn vorig jaar in totaal
meer dan 80.000 keer in de lucht bijgetankt. Daarbij
is ruim 800 miljoen pond brandstof afgegeven. Het
Nederlandse tankervliegtuig levert per minuut
ongeveer 1.750 liter brandstof en kan per missie
ongeveer 100.000 liter afgeven aan andere
vliegtuigen.

Inzetgeschiedenis
De KDC-10 maakt deel uit van de
luchttransportvloot van de Koninklijke Luchtmacht
en is gestationeerd op vliegbasis Eindhoven. Het
toestel werd in het verleden meerdere malen voor
een langere periode ingezet voor tankeroperaties,
zoals gedurende Operation Enduring Freedom (2002
vanuit Qatar) en ter ondersteuning van de
International Security Assistance Force (2004 vanuit
Kirgizië). In maart 2011 werd het toestel nog
ingezet voor Operation Unified Protector in Libië.
Daarnaast werd de KDC-10, als grootste toestel van
de luchttransportvloot, de afgelopen jaren onder
andere ingezet voor diverse humanitaire
hulpvluchten naar het door natuurrampen getroffen
Haïti (2010), Filipijnen (2013) en Nepal (2015).

Met oog voor Oers!

GBV is er in de gemeenteraad voor iedereen!
Politieke vragen?
Neem contact met onze raadsfractie op!
Meer weten?

Kijk op

www.gbveldhoven.nl

Of bel: ( 040-2535264

F-35 bijgetankt door KDC-10.

Nederlandse bijdrage strijd tegen ISIS
Naast de inzet van de KDC-10 blijft Nederland
onverminderd betrokken bij de strijd tegen ISIS. In
Bagdad en in het noorden van Irak zijn Nederlandse
militairen actief die Iraakse en Koerdische
strijdkrachten trainen. Een Nederlands force
protection detachement zorgt sinds juli 2016 voor de
beveiliging van Belgische F-16’s die missies vliegen
in de strijd tegen ISIS. Daarnaast stelt Nederland
een analyse-team beschikbaar, dat UAV-beelden uit
het inzetgebied interpreteert en op deze wijze
bijdraagt aan begrip van de situatie op de grond.
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Wooninitiatief Oerle

Wooninitiatief Oerle is een wooninitiatief voor
jong volwassenen met een verstandelijke
beperking die aangewezen zijn op 24-uurs
begeleiding. Het betreft twee naastgelegen
wooncomplexen met ieder zeven bewoners.
Deze wooncomplexen maken gebruik van
elkaars aanwezigheid, kennis en
ondersteuning. De individuele appartementen
zorgen samen met de gezamenlijke woon- en
eetkamer voor een samenlevingsverband met
7 huisgenoten in een huiselijke sfeer. Het
wooninitiatief is, door ouders, bewoners en
Severinus samen opgezet om de
betrokkenheid, autonomie en zelfregie van
bewoners en hun familie te vergroten, in een
omgeving die maatschappelijke integratie en
participatie stimuleert. Dit alles in
samenwerking met Severinus als
zorgorganisatie.
Levensgeluk
Met het wooninitiatief, gerealiseerd door
woningcorporatie ‘Thuis als onderdeel van het
zorgcluster Oerle, streven we naar het ontwikkelen
van een samenlevingsvorm waarin bewoners
levensgeluk ervaren en zich kunnen ontwikkelen
naar volwassenheid en autonomie. Ouders, overige
familieleden en zorgprofessionals van Severinus
geven in een gelijkwaardige relatie dit levensgeluk
vorm.
Het wooninitiatief biedt de kans om aan een hoge
mate van participatie en betrokkenheid invulling te
geven; een onmisbare pijler om van het
wooninitiatief die plek te maken waar het fijn wonen
is. Daarom wordt het woonprofiel samengesteld door
ouders, bewoners en Severinus. Ouders kunnen
tijdens de ontwikkeling van het wooninitiatief hun
eigen competenties inzetten, en zijn samen met het
netwerk rondom de bewoners blijvend betrokken.
Met deze nieuwe ontwikkeling in het zorglandschap
zien we jongeren samenwonen en op hun eigen
authentieke wijze volwassen worden. Ze worden
verbonden met elkaar en hun omgeving. Hierdoor
blijven ze zich ontwikkelen waardoor ze geluk
vinden bij o.a. nieuwe uitdagingen in hun leven.
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Zwerfvuilactie

Vrijdag 17 maart a.s. organiseert
DorpsVereniging Oerle samen met Basisschool
Sint Jan Baptist de jaarlijkse zwerfvuilactie.
Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk
dorpsgenoten hieraan deelnemen. Vanaf 9.00 uur
kunt u op de speelplaats van de basisschool terecht
voor de benodigde materialen (vuilniszakken,
handschoenen en knijpers). De kinderen zullen
vanaf 10.30 uur rondom de basisschool aan het
werk zijn. Buurtgenoten zijn vrij om in hun wijk of
straat al eerder te beginnen. Graag willen wij
IEDEREEN oproepen aan deze actie deel te nemen.
Loop die ochtend even een half uurtje samen met
uw buren een stukje door uw eigen straat of wijk en
u zult ervan versteld staan hoeveel rommel overal te
vinden is.
Om 12.00 uur komen we bij elkaar op het grasveld
van de basisschool met alle volle vuilniszakken. Daar
gaan we van alle vuilniszakken een grote afvalberg
maken. De kinderen mogen van tevoren raden hoe
hoog de afvalberg wordt en voor de winnaar is er
een leuke prijs.
Afgelopen jaren heeft buurtvereniging 't Koppel
(St. Janstraat/Clementinalaan) zelf het initiatief
genomen om hun eigen buurt schoon te maken. Het
zou mooi zijn als we meer buurt(vereniging)en zover
krijgen om mee te doen.
Om een idee te hebben hoeveel materiaal wij nodig
hebben, kunt u zich aanmelden via het volgende
emailadres: dorpsvereniging@oerle.info
Doe mee en meld je aan voor de zwerfvuilactie!
Want samen staan we sterk!
Graag tot ziens op vrijdag 17 maart!
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Samenwerking

Samenwerking Severinus en
Joris Zorg definitief
“Ze kunnen ons hier niet meer missen”
Na een pilotperiode, hebben Joris Zorg en Severinus
besloten om een langdurige samenwerking met
elkaar aan te gaan. Vanaf januari 2017 komt een
groep verstandelijk beperkte jongeren van
Severinus op maandag en dinsdag bij Sint Joris
‘werken of stage lopen’ in Oirschot. Voor de
jongeren van Severinus een zinvolle dagbesteding,
voor de ouderen van Sint Joris vrolijkheid en sfeer.

Anne en Daan gaan
mee boodschappen
doen en Nienke
helpt in de
nagelstudio.
Ondertussen draagt
Sjors zijn steentje
bij in de
spoelkeuken. ‘Ze
kunnen ons hier echt niet meer missen’ zegt Phoebe
trots.
Na het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst
zegt Dianne Engels, bestuurder van Joris Zorg:
‘Onze organisatie staat midden in de samenleving.
Wij ervaren de contacten tussen onze bewoners en
deze jongeren bijzonder waardevol. Hun
enthousiasme brengt bij velen een glimlach teweeg.
Daar moet het om gaan in de zorg.’

Joris Zorg is een ouderenorganisatie uit Oirschot.
Severinus ondersteunt verstandelijk beperkte
mensen in de regio Veldhoven. Hans van de Ven,
manager bij Joris Zorg: ‘De doelgroepen verschillen,
maar de zorgvisie komt overeen. Een belangrijke
waarde is bijvoorbeeld dat cliënten zelf de regie
voeren zodat ze een ‘goei leven’ hebben en genieten
van wat nog kan. Severinus sluit daar in hun visie
naadloos bij aan.’
Judith Borgers van Severinus: ‘Onze cliënten doen
inmiddels zoveel belangrijke taken; Joep en Nienke
helpen bij het kienen, Phoebe helpt ouderen bij het
eten en ze doet regelmatig een spelletje mee.

BBQ
Feestje?
www.maartenvandesande.nl

( 06-20131761
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Lachen vur ut goeie doel!

Afgelopen jaar in april organiseerde Jan van
der Mierden uit Oerle en Jan Habraken uit
Riethoven 2 tonpratersavonden. De volledige
opbrengst van deze avonden ging naar de
goede doelen waar ze in juni voor hebben
gefietst.
Ze namen deel aan Alpe d’HuZes voor de KWF
Kankerbestrijding en ze beklommen de Mont
Ventoux voor Join 4 Energy, een stichting die zich
inzet voor stofwisselingsziekte. Dit waren 2
geslaagde avonden met geweldige toppers in de ton.
Wat de 2 Jannen niet konden weten, dat een maand
later een familielid getroffen werd door een van deze
rotziekten.
Bij een kleindochter (Sylke van 5 jaar) van Jan
Habraken werd nierkanker geconstateerd. Gelukkig
is de prognose goed en is het einde van haar
behandeling in zicht. Des te meer weten we nu hoe
belangrijk onderzoek naar behandeling en genezing
van deze vreselijke ziekte is.
Daarom gaan beide Jannen op 1 juni 2017 met nog
4 familieleden deelnemen aan Alpe d’HuZes. Dit
doen met ze met BIG Challenge, een organisatie
vanuit de agrarische sector die zich inzet voor de
strijd tegen kanker.
Om zoveel mogelijk geld in te zamelen, organiseren
we ook dit jaar weer 2 tonpratersavonden en wel op
21 en 22 april 2017. Deze worden wederom
gehouden in Dorpscentrum d’Ouw School in Oerle.
De volgende artiesten zullen in de ton staan: Berry
Knapen, Dirk Kouwenberg, Rob van Elst, Hans
Keeris en Iveke van Gerven. Ook dit jaar beloven
het weer 2 geweldige avonden te worden!!!
Kaarten zijn nu al te bestellen via
frankenyvonne@habjekip.nl of
janenjovdmierden@live.nl.
Of informeer bij dorpscentrum
d’Ouw School.
Kosten kaartjes: €12,50

Oude Kerkstraat 61
Tel.: 040 - 2051729

5507 LB Veldhoven
Fax: 040 - 2052998

We hopen zo samen met u een
mooie bijdrage in te zamelen
voor het goede doel!!!
Graag zien we u op 21 of 22
april!!!
Groeten,
Jan van der Mierden en de
Familie Habraken.
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Oplossing anagram

Hierbij de oplossing van de kerstpuzzel van Kerst
Meemekoar.
Los alle anagrammen op en je vindt van boven naar
beneden de naam van een Oerse stichting
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

STAN SNAVAL
leerkracht
JOHAN TEGENVERVER
ondernemer
NINA VILKWEKER
secretaris
REX HINKO
ondernemer
BRAM WASLIEVEN
winkelmedewerkster
MARLEEN KLERELES
generalist
JORN DEKERS
voorzitter
JOS KINLASSEN
verzorgende
YORAN FLENS
voorzitter
JARNO PEKMAN
huisvrouw
ROELAAN NAADVENTJE
voorzitter
ROB DRANKSET
gepensioneerd
ANDRE KASSERIS
ondernemersvrouw

Hier de oplossing:
A N S V A N A L S T

1
2
3
4
5

G E R T

J A N V E R H O E V E N

W I L V A N K R I E K E N
H E N R I K O X
W I L M A V A N B E E R S

6

E L L E N L E E R M A K E R S

7

D R E J O N K E R S

8

S O N J A S I L K E N S

9
10
11
12
13

F R A N S L O Y E N

Schoolnieuws St. Jan Baptist

Juf Rachel bevallen
Dinsdag 10 januari is juf Rachel bevallen van een
zoon: Seth.
Voorlopig zal Seth nog een poosje in het ziekenhuis
moeten blijven aangezien hij geboren is na een
zwangerschapsduur van 34 weken.
Wij wensen juf Rachel, Joost, Yara en Seth veel
geluk toe met elkaar!

Oproep leden oudervereniging
Graag willen wij als oudervereniging een oproep
doen aan alle ouders die het leuk vinden om
verschillende activiteiten binnen de school te
organiseren en/of mee te helpen. Als vereniging
vergaderen we ongeveer eens in de 3 maanden.
Hierin bespreken we de planning en uitvoering van
de activiteiten op school zoals carnaval,
Koningsspelen, juffendag etc. Per activiteit wordt er
gekeken wie het leuk vindt en tijd heeft om mee te
helpen.
Dus vind je het leuk om hierover mee te denken en
te helpen dan kun je je opgeven via het volgende
mailadres: aclgeels@icloud.com
Groeten,
Anita Geels, namens de oudervereniging

M A R J O K N A P E N
J A N V A N D E N O E T E L A A R
B A R T D O N K E R S
S A S K I A R E N D E R S

Hulpouders carnaval
Voor de invulling van onze carnavalsochtend, vrijdag
24 februari, zijn wij op zoek naar enthousiaste
ouders die kunnen helpen bij diverse activiteiten die
ochtend.
Opgeven graag via: sintjanbaptist@veldvest.nl

Oproep nieuwe brigadiers
In verband met het stoppen van één van onze
brigadiers zijn we dringend op zoek naar iemand die
op donderdag om 12.15u wil komen brigadieren.
Een andere dag of tijd is in overleg te bespreken.
Wie komt ons team versterken en helpt onze
leerlingen met het veilig oversteken van de Oude
Kerkstraat?
Meer informatie of opgeven kan bij Lineke Wijman:
l.wijman@veldvest.nl
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Vakantierooster 2017-2018

Vakantierooster schooljaar 2017 - 2018
Veldvest, stichting voor bijzonder onderwijs
Veldhoven e.o.:
Herfstvakantie

16-10-17 t/m 20-10-17

Kerstvakantie

25-12-17 t/m 05-01-18

Voorjaarsvakantie

12-02-18 t/m 16-02-18

2de Paasdag

2-04-18

Koningsdag

27-04-18

Meivakantie

27-04-18 t/m 11-05-18

Hemelvaart

10-05-18

2de Pinksterdag

21-05-18

Zomervakantie

09-07-18 t/m 17-08-18

Hieronder treft u verhalen/verslagen/interviews aan
gemaakt door de kinderredactie van de Koers van
Oers. De kinderredactie bestaat uit:
Megan van Dooren, Quinten Geels, Nova de Hoog,
Willem Kemp, Janne van Lieshout, Marieke Mohns,
Bjorn Snelders en Timo Snijders.

Nieuwe Kinderredactie
Nieuwe Kinderredactie een feit!
Op dinsdag 31 januari hebben we de tweede
Kinderredactie geïnstalleerd. Onder toeziend oog
van de inmiddels doorgewinterde allereerste leden
hebben Senna, Dyem, Tim, Collin, Lola, Elke, Martijn
en Mandy hun overeenkomst getekend en hun
perskaart in ontvangst genomen. Allemaal heel veel
succes het komende half jaar!
De kinderredactie van de Koers van Oers bestaat uit
basisschoolleerlingen (gr 4 t/m 8). Zij nemen een
half jaar deel als correspondent van de Koers.

Heeft u politieke vragen?
www.CDA-Veldhoven.nl
040-2548079

fractie@cda-veldhoven.nl
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Winter in Chili
Sinds kort heb ik een vriend
via voetbal, die uit Chili
komt. Ik kan alleen Engels
met hem praten. Hij kan een
klein beetje Nederlands
praten. Hij heeft maar 1x in
zijn leven sneeuw gezien!

Mijn idool
Ariana Grande, mijn
idool!
Dit stukje gaat over Ariana
Grande, misschien ken je
haar niet maar het is mijn
allergrootste idool.

Chili is een langwerpig land, 4275 kilometer lang
van noord naar zuid. Hierdoor zijn er verschillende
klimaatzones. Dat betekent dat het er zo warm is als
in een woestijn, maar ook zo regenachtig zoals het
af en toe hier is.
Een tijdje geleden sneeuwde het hier.
In Chili is de winter anders dan in Nederland omdat
Chili op het zuidelijk halfrond ligt. De winter en de
zomer zijn daardoor omgedraaid. De zomer is dus in
december en de winter begint in juni.
Omdat het nu zomer is daar, en het dus heel warm
kan zijn, ontstond er zelfs een bosbrand. In Chili zijn
dan ook veel bosbranden. Pas geleden was er ook
een brand. Een gebied zo groot als ongeveer de
provincie Utrecht was helemaal afgebrand. Maar ook
vieren ze kersmis en geloven ze in de Kerstman.
Hoewel ze bijna geen bomen kunnen vinden. Het is
in Chili in de winter zo’n 6 tot 26 graden.
En er valt ook bijna geen sneeuw. Alleen in het
Andesgebergte.
Er zijn verschillende soorten plaatsen die
verschillende klimaten hebben zoals in de hoofdstad
Santiago het kan daar in de zomer boven de
35 graden komen.
Doeg,
Quinten

kan echt heel goed zingen vind ik.

Ze is te zien op
de zender
Nickelodeon, ze
speelt mee aan
Sam & Cat,
Victorious. Ze is
ook zangeres,
actrice en
danseres. Ze

Haar volledige naam is Ariana Grande-Butera en ze
is in de zomer van 1993 op zaterdag 26 juni
geboren; ze wordt dit jaar dus 24. Ze woont in de
Verenigde Staten van Amerika. De instrumenten die
ze heeft/bespeelt zijn haar stem en het keyboard.
In 2011 bracht ze haar eerste volledige eigen single
uit, getiteld Put Your Hearts Up. Ze was pas 8 jaar
oud toen ze begon met zingen, want ze deed mee
aan een wedstrijd zingen. Het sterrenbeeld van
Ariana Grande is een Kreeft.
De ouders van Ariana heten
Joan en Edward en haar
broer is Frankie Grande.
Inmiddels heeft ze meerdere
vriendjes gehad, maar nu is
het met rapper Mac Miller,
sinds augustus 2016.
Groetjes,
Janne van Lieshout
Zo ziet ze er uit in
de programma's.
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Ruimtevaartcollege
Ruimtevaartcollege
door André Kuipers
Woensdag 18 januari was
het eindelijk zo ver: ik
mocht met papa naar de
Schalm
naar het
Ruimtevaartcollege
gegeven door André
Kuipers.
André Kuipers in het kort
André werd geboren in 1958. Toen hij 12 jaar was
kreeg hij sciencefictionboekjes van zijn oma en toen
wist hij het zeker… ooit zal ik zelf de aarde vanuit de
ruimte bekijken.
Zijn hele carrière stond in het
teken van de ruimtevaart. Hij
studeerde geneeskunde en
werd keuringsarts bij de
Koninklijke Luchtmacht. Hij
deed onderzoek naar
ruimtelijke desoriëntatie bij
vliegers en ruimteziekte bij
astronauten. Daarna ging hij
aan de slag als arts en
wetenschappelijk onderzoeker
bij de Europese
ruimtevaartorganisatie ESA.
En nu is hij de eerste
Nederlander met twee
ruimtemissies op zijn naam. Zijn tweede missie is de
langste Europese ruimtevlucht in de geschiedenis. In
2004 waren het 11 dagen (missie DELTA) en in
2011/2012 waren het 193 dagen (PromISSe missie)
in totaal bracht hij dus 204 dagen in de ruimte door.
Het college
In het college vertelde André alles over hoe het
allemaal begon, de drie jaar voorbereiding naar de
lancering. Zo moest hij bijvoorbeeld technisch
Russisch leren om alle knoppen te snappen in de
Sojoez. Russisch is al niet makkelijk maar afgekort
technisch Russisch is een vak apart. Natuurlijk
vertelde hij ook over de ruimtereizen en de veilige
terugkeer op aarde. Dit alles ondersteund met
filmpjes en foto’s. Het college duurde ca. 3 uur dus
kan ik jullie niet alles vertellen maar ik zal de dingen
vertellen die mij het meest zijn bijgebleven.
Astronauten zijn net baby’s
Een van de leukste dingen die hij vertelde is dat
astronauten net baby’s zijn want: bij de lancering
dragen ze een luier en zitten ze in een soort Maxi
Cosi. Ze wassen zich tijdens de reis met
babydoekjes. En krijgen babyvoetjes doordat het
eelt verdwijnt. Wel krijgen ze eelt boven op de
voeten daar dat ze zich vast moeten klemmen aan
stangen.

Zijn favoriete plek
De uitkijkkoepel was zijn favoriete plek. Hier kon hij
360° rondom zien en vond hij het steeds weer
fascinerend te zien dat 70% van de aarde uit water
bestaat. Maar liefst zestien keer per dag zag hij de
zon op- en ondergaan.
Illegaal in een vreemd land
Bij de terugkomst op aarde kwam hij “illegaal” aan
in een vreemd land, Kazachstan, dus moest er een
(werk)visum worden geregeld.
Weer wennen op aarde
Hij was ook direct aardziek moest zijn hoofd
stilhouden en weer wennen aan de zwaartekracht.
Zoals bijvoorbeeld bij de eerste keer drinken op
aarde klapte zijn fles op zijn gezicht in de ruimte zou
deze rustig wegzweven na het loslaten. Ook de
verleiding om de trap af te vliegen moest hij
weerstaan want vliegen/zweven op aarde gaat
helaas niet zonder hulpmiddelen.
Roofbouw op de aarde
Wat ik wel spannend en ook wel eng vind is dat
André Kuipers zich zorgen maakt. Hij vertelde wat
hij allemaal kon zien vanuit de ruimte: “De
rookpluimpjes die je vanuit de ruimte waarneemt
zijn aangestoken bosbranden. Ook is er rookoverlast
door de illegale boskap in Sumatra en Borneo. De
ontbossing is schrijnend zichtbaar. In Borneo
verdwijnt het bos meer en meer. De regen heeft vrij
spel en alle vruchtbare grond spoelt weg.
Verder zie je de luchtvervuiling boven de Chinese
steden, de vele lichtjes ‘s nachts in de kassen in het
Westland en op de Belgische snelwegen, de
gevolgen van de overbevissing en de uiterst dunne
dampkring. Onze planeet groeit elke dag met
200.000 mensen. We plegen roofbouw op de aarde
en geven haar geen hersteltijd.” Hij merkte op dat
als het mis gaat met de aarde, we nergens heen
kunnen, ook niet de ruimte in. De dichtstbijzijnde
“leefbare” planeet is lichtjaren ver. Dat is best eng,
toch?
Meer weten
Wil je meer weten kijk op de website
www.andrekuipers.com of ga naar de Space expo in
Noordwijk (staat nog op mijn verlanglijstje). Je kan
ook kijken op de website ESA voor kids
www.esa.int/esaKIDSnl.
Zelf ben ik nu bezig in de jeugdboekenserie
“George” dit zijn boeken over het heelal geschreven
door Stephan Hawking, een wereldberoemde
professor, en zijn dochter Lucy.
Dit was mijn laatste stukje als redactielid van de
Koers voor Kids. Ik hoop dat jullie mijn stukjes leuk
vonden. Tot ziens in Oerle!
Groetjes
Timo
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Activiteit Kinderredactie

Wat hebben we bij de Kinderredactie gedaan?
Hele leuke activiteiten bijvoorbeeld: we zijn bij de
drukkerij geweest daar mochten we eigen posters
drukken en daar onze naam op zetten, we mochten
bij de boekenweek meehelpen met dubbele boeken
uitsorteren en verhaaltjes voorlezen.
Ook hebben we gezamenlijke lunches gehad waar
we vergaderd hebben over onze stukken en als
iemand nog geen idee had waar hij over zal
schrijven hebben we daar samen over
gebrainstormd.
En bij dit project hebben we goed geleerd om samen
te werken en om goede verslagen te schrijven.

Interview met Cinema Gold

Ik wil jullie iets gaan vertellen over de
nieuwe bioscoop, Cinema Gold. De op
23 december geopende bioscoop in
Veldhoven. Hiervoor heb ik gesproken
met de vestigingmanager Michiel van
de Wiel om meer te weten te komen.
We gaan boven in lounge zitten waar
de deuren naar het balkon van elke
zaal gaan.

Willem
Ik vond het superleuk
omdat: ik superleuke
collega’s had
waarmee ik goed kon
samenwerken. ook
vanwege de leuke
activiteiten
Marieke
Ik vond het een
heel leuk
project omdat
het mij veel
dingen heeft
mogelijk
gemaakt zoals:
ik mocht een
wethouder interviewen en ik mocht een drukkerij
van binnen zien, door dit project kan ik nu beter
samenwerken met jongere/oudere kinderen.
Bij dit project hebben we leuke dingen gedaan vind
ik!
Groetjes Willem en Marieke

In gesprek met Dhr. van de Wiel
Hoe is de bioscoop ontstaan?
Op 23 december hebben ze hun deuren geopend.
Cinema Gold is, naast nog 5 andere, onderdeel van
een groep cinema’s. Het concept begon allemaal
zo’n 30 jaar geleden, vanuit een kleine
dorpsbioscoop in Wijchen bij Nijmegen. Dit was één
van de allereerste servicebioscopen in Nederland. De
bar zat toen nog in de zaal, achterin. Toen is er al
begonnen om de service naar je stoel te brengen. In
december 2015 is de bioscoop in Wijchen vertrokken
uit het oude pand waar het ooit mee is begonnen.
Hoe verliep de bouw van de bioscoop hier?
Tijdens de bouw was het eigenlijk afwachten hoe het
loopt. Natuurlijk kom je altijd verrassingen tegen.
De bouw zelf is goed verlopen. Op een gegeven
moment heb je de buitenkant staan en dan moet je
naar de binnenkant en die moet je gaan bouwen.
Dat ging sneller dan ze dachten. Nadat de bouw
voltooid was hebben ze eerst een paar proefdagen
gedraaid. Waarbij ze collega’s, mensen uit de buurt
en de omwonenden die overlast hebben gehad
tijdens de bouw hebben ontvangen.
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Hoeveel personeel heeft u?
Er werken bijna 50 personen. Er zit veel
oproepkrachten bij en dat houdt in dat het een
bijbaantje is. Dat zijn veel scholieren die 1 à 2
dagen willen werken. Dat aantal is verspreid over
verschillende dagen.
Zou u de bioscoop qua inrichting modern of
ouderwets willen noemen?
Michiel vindt het redelijk modern. Door onder andere
het tapijt en de meubels. Daarnaast willen ze een
andere kaart hebben als andere bioscopen. Daar
vinden ze onder andere de popcorn niet bij passen.
In plaats daarvan hebben ze allemaal andere lekkere
dingen.
De bar

De lounge

Wat zijn de openingstijden?
Elke dag van het jaar open. Op woensdag en vrijdag
hebben ze een middagfilm. Op zaterdag en zondag
ook en de andere dagen alleen ’s avonds om kwart
voor 7 en is om half 12 de laatste film afgelopen.
Dat is bewust zo. In de vakanties zijn ze elke dag
overdag al geopend!
De keuze voor het aantal zalen
Er is gekozen voor 4 zalen, omdat het eigenlijk het
ontwerp al is vanaf het begin en het kwam beter uit.
Verder hebben ze in de andere bioscopen ook niet
meer dan 4 zalen.
Hoeveel plaatsen zijn er in de bioscoop?
In totaal 525 plaatsen. In zaal 1: 173 plaatsen, zaal
2: 151 plaatsen, zaal 3: ongeveer 90 plaatsen en in
zaal 4: 111 plaatsen. Het aantal zalen dat open gaat
ligt meestal aan het filmprogramma. De films die ze
draaien en de volgorde wordt aangeleverd door het
hoofdkantoor. Michiel zet ze dan in hun eigen
systeem en bekijkt of het allemaal kan en zal
goedkeuring geven. Het filmprogramma wordt elke
week gemaakt. Waarbij ze opletten dat er niet
teveel films tegelijk starten omdat ze anders minder
service kunnen bieden. Dat is best veel werk omdat
films niet allemaal even lang duren en voor
verschillende leeftijden zijn. Ze proberen de films
allemaal een kwartier na elkaar te starten.
Hoe bestel je drinken of iets lekkers?
Je drukt op de knop om iets te bestellen. Achter op
de stoel gaat een lichtje branden, bij de bar gaat
een lichtje in werking. De lampjes hebben allemaal

een andere kleur zodat de mensen achter de bar
weten in welke zaal ze moeten zijn. Rood = zaal 1,
groen = zaal 2, wit = zaal 3 en blauw = zaal 4. In
de lounge hangt één rij lampjes en die zijn allemaal
van het balkon. Beneden hebben ze drie rijtjes
onder elkaar hangen. De bovenste is voor het
balkon, de middelste de zaal en daaronder als er
iemand door de sluis heen loopt. De sluis is de
ruimte tussen de zaaldeur in de lounge en de deur
naar de zaal zelf. Als de bestelling is opgenomen in
de zaal, drukken ze het lichtje achter de stoel weer
uit.
Een kijkje in de
projectieruimte
Er is een projector met
aan de voorkant een
lens. Naast een projector
staat een koeler die de
projector koel houdt. Er
staat ook een computer
voor het geluid, het licht
en de deuren die
automatisch dicht gaan.
Alles is digitaal. Elke film
die er wordt gedraaid kan
pas afgespeeld worden
nadat ze een digitale
sleutel hebben
ontvangen. Elke film en elke zaal heeft zijn eigen
code. Er zijn veel verschillende codes. Zoals voor
een bepaalde tijd, versie, en wat voor geluid.
Bijvoorbeeld of het een 3D versie is, de film
Engelstalig of Nederlandstalig is.
De brillen. Waarom is er niet gekozen voor
speciale kinderbrillen?
De kinderbrillen hadden ze niet met het systeem wat
zij gebruiken. Er is maar één model. Ze hebben
gekozen voor dit systeem omdat het de beste
projectoren ter wereld zijn. Gelukkig hebben ze het
in alle zalen kunnen zetten. Daar horen speciale
brillen bij en die waren er alleen in een universele
maat. Volgens de fabrikant zit de brilmaat tussen
een volwassen en kindermaat in, maar in de praktijk
is gebleken dat die niet volledig bij elk kinderhoofdje
past. Ze hebben daarom nu een tussen oplossing en
dat zijn de schuimpjes voor over de pootjes van de
bril. Michiel vertelt verder dat er wel samen met de
fabrikant naar andere oplossingen worden gezocht.
We zullen het zien wanneer er een oplossing
gevonden is. Tot die tijd gebruiken we de huidige
brillen als we weer een keer een film gaan kijken bij
de cinema.
Groetjes, Bjorn
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Koffie drinken met de Wijkzuster
Iedere woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur
in Dorpscentrum d’Ouw School.
Februari
15
17
19
24
24
25 t/m
5 maart
25
25
25 en 26

Basisschool St. Jan Baptist: Studiedag
Ophalen PMD-zak
TCO: Dag in de sneeuw (of 12 feb.)
Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak
Bosbenderkids
Basisschool St. Jan Baptist:
Voorjaarsvakantie
Ophalen oud papier
Carnaval: 13.30u Familieoptocht in Oerle
Carnaval in d’Ouw School

Maart
3
3
7
10
10
16

Ophalen groene kliko + PMD-zak
TCO: Voorjaarsactiviteit
Dementiecafé de Berkt
Bosbenderkids
Ophalen groene kliko + PMD-zak
KBO: Samen uit eten: 17.30u:
Eetcafé de Kers
17
Zwerfvuilactie voor het hele dorp
17
TCO: Informatieavond braderie
17
Ophalen groene kliko + PMD-zak
24
Basisschool St. Jan Baptist: Studiedag
24
Ophalen grijze en groene kliko + PMD-zak
24
Bosbenderkids
24 t/m 26 BIO: Jeugdkamp
26
Lenteconcert van Beau4: 19:00u
St. Jan de Doper kerk
31
Ophalen groene kliko + PMD-zak
April
2
7
9
11
15
21
21 + 22
22 t/m
7 mei

TCO: Braderie
Bosbenderkids
Garagesale Cobbeek
KBO: Samen uit eten: 17.30u: Route 66
Chemokar Kerkplein Oerle: 8.30 - 10.00u
Bosbenderkids
Tonpratersavond: Lachen vur ‘t goei doel
Basisschool St. Jan Baptist: Meivakantie

Mei
2
18
20
25 t/m 28
Juni
5
11
15
16 + 17
Juli
4
7
8+9
14

SWOVE: Dementiecafé de Berkt
KBO: Samen uit eten: 17.30u: Merlijn
TCO: Verrassingsactiviteit
Basisschool St. Jan Baptist:
Hemelvaartvakantie
2e Pinksterdag: Basisschool vrije dag
OMTT: Oerse Motortoertocht
KBO: Samen uit eten: 17.30u: Oude
Garage
Boergondisch Oers
SWOVE: Dementiecafé de Berkt
Basisschool St. Jan Baptist: Studiedag
TCO: Tieners-4-Tieners
Basisschool St. Jan Baptist:
Calamiteitendag

15 juli t/m Basisschool St. Jan Baptist:
27 aug.
Zomervakantie
Augustus
18+19+20 TCO: Bivak
19 t/m 25 Vakantieprogramma Oerle
September
2
TCO: Afsluitingsavond
5
SWOVE: Dementiecafé de Berkt
9
Chemokar Kerkplein Oerle: 8.30 - 10.00u
30
Jubileumviering Koers van Oers:
voor alle Oerlenaren

De volgende kopijdatum is

27 februari 2017

Aanmeldingen voor het
Publicatiebord
Voor aanmelding van items voor op het
publicatiebord kunt u terecht bij:
Ine Loijen - van Boekel
J. Hagelaarsstraat 13
5507 LW Veldhoven
Tel: 040 - 205 10 28
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publicatiebord@koersvanoers.nl
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